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IABR-–2016– heeft als thema THE NEXT ECONOMY– en zal de relatie verkennen 
tussen ruimtelijk ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van de) economie.  
Als verreweg het grootste deel van de productie van welvaart in de stad plaatsvindt, 
wat betekent dat dan voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we samenleving en 
individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik 
en territorium opnieuw op elkaar afstemmen en vanuit het ontwerp inspelen op de 
transities die de wereld ingrijpend zullen veranderen? 
 
Hoofd Curator van IABR–2016– is Maarten Hajer, directeur van het PBL Planbureau 
voor de Leefomgeving en hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van 
Amsterdam. 
 
 
 
op weg naar “the next economy” 
Onder onze samenleving ligt momenteel een sociaaleconomisch model dat onder 
grote druk staat –economisch, sociaal én ecologisch.  
Economisch gaat het model eenzijdig uit van principes van consumptie en groei. Het 
stimuleert een vorm van consumptie die niet in verhouding is met reële koopkracht 
noch met eisen van duurzaamheid. Het streeft als doel puur financiële winst na, een 
zeer specifieke vorm van groei op beperkt gebied, en het rekent niet met 
externaliteiten. Het legt alle risico’s blind in de toekomst. 
In ecologische zin is het model niet duurzaam, het gaat uit van een onuitputtelijke 
voorraad van natuurlijke grondstoffen en weigert milieukosten mee te nemen in haar 
winst- en verliesrekening. Het is ziende blind. 
In sociale zin tenslotte zorgt dit model voor afbrokkelende solidariteit. De ongelijkheid 
binnen samenlevingen, zowel in het globale zuiden als nu ook in de westerse 
economieën, wordt snel groter en niet aangepakt. De welvaartstaat staat op 
springen, de balans tussen maatschappelijke kosten en welvaartscreatie wordt 
negatief. En er is een zeer afstandelijke vorm van solidariteit gecreëerd, via het 
abstracte niveau van de staat. In Nederland noemen we die nu 
participatiesamenleving: het samen dragen van steeds meer lasten, maar steeds 
minder van lusten. 
 
Zowel welvaartsstaat als consumptiemaatschappij lopen tegen grenzen aan. Het lijkt 
er op dat we de excessen en gevolgen niet kunnen mitigeren door aanpassing en 
verbetering van het model zelf  –zoals bijvoorbeeld de ‘green economy’ claimt. Het 
principe van consumptie dient vervangen door een principe dat samenleving en 
individu, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik en territorium opnieuw op elkaar 
afstemt. We hebben een paradigma-wisseling nodig om de ‘next economy’ te 
realiseren: we moeten van een focus op consumptie naar een focus op productie. 
 
Op zoek naar dat nieuw model moeten we om te beginnen de realiteit van de 21e 
eeuw onder ogen zien. Het is de eeuw van de verstedelijking, de urban age. De stad 
is de arena waarin de omslag naar een nieuw paradigma gemaakt moet worden. 
 
 



de stad is de kans 
Het debat in de ontwerp- en planningspraktijk was de laatste decennia in hoofdzaak 
gericht op de evolutie van een industriële naar een kennis– en consumptie economie 
en die focus is vertaald in een specifiek stedelijk ontwikkelingsmodel. Dat model 
concentreerde zich op binnenstedelijke ontwikkeling en het stimuleren van 
consumptie, op de ontwikkeling van nieuwe locaties en ‘centraliteiten’ voor de 
kenniseconomie, op belangrijke knooppunten van het mobiliteitssysteem. De 
aandacht van de planologie verschoof daarmee naar punten in het stedelijke 
landschap waar (zo mogelijk gemengde) grootschalige ontwikkelingen werden 
gepland om de kenniseconomie aan te trekken en de consumptie te stimuleren. 
Binnen, rond en tussen die ontwikkelingspolen werd de ontwerpinnovatie 
voornamelijk ingezet op het voorzieningenniveau van de steden, zoals spectaculaire 
en sculpturale musea, concertzalen, winkelgebieden en stations, of combinaties 
daarvan, en op het overnemen van voormalig industriële stadsdelen ten faveure van 
woon- of kantoorwijken. 
 
Economische, demografische en ecologische transities dwingen ons nu na te denken 
over een alternatief stedelijk ontwikkelingsmodel op de schaal van de metropool. 
Zoals in eerdere edities van de IABR beargumenteerd is de metropool wereldwijd het 
nieuwe integratiekader, het ecologisch en sociaaleconomisch systeem, het stedelijk 
landschap waarbinnen de transities dienen te worden geaccommodeerd en 
gestimuleerd; op dit schaalniveau positioneert zich de werkelijke uitdaging.  
Binnen die alternatieve ontwikkelingsvisie zal de focus daarmee verschuiven van 
kenniseconomie naar de verschillende vormen van productie en vooral hun 
onderlinge relatie: landbouw, stedelijke handel, industriële en kennisproductie volgen 
elkaar niet zozeer in de tijd op als waren zij logisch op elkaar volgende 
ontwikkelingsfases, maar zij bepalen gelijktijdig en in samenhang het metropolitane 
landschap en haar dynamiek. In de toekomst zullen duurzaam denken en doen, een 
duurzame combinatie van kenniseconomie en maakeconomie, daarom ook ruimtelijk 
en in samenhang met elkaar ontworpen moeten worden.  
 
Globalisering is fysiek neergeslagen in de vorm van verstedelijking en de vraag 
wordt vaak gesteld of ook wij, op het oude continent, genoeg kritische stedelijke 
massa kunnen ontwikkelen om blijvend en duurzaam positie te houden –of het 
überhaupt mogelijk is voor ons om op de schaal van de metropool te denken en 
samenhang aan te brengen. Wij kennen geen exploderende verstedelijking, wij 
kampen hier en daar juist met krimp. Maar tegelijkertijd heeft Europa een joker die 
het in kan zetten. Veel Europeanen leven en werken in reeds eeuwen lang 
doorontwikkelde en sociaaleconomisch zeer intelligente grote stadslandschappen 
zoals de Rijn-Maas-Schelde delta in noordwest Europa en de Po vlakte (inclusief de 
Veneto) in Italië. Nederland ligt in een verstedelijkte delta in transitie, een groot 
stadslandschap dat zich uitstrekt van Amsterdam tot Brussel en Keulen.  
Als we het zo bekijken, met meenemen dus van wat we geleerd hebben over 
stadslandschappen en hun metabolisme in IABR–2014–URBAN BY NATURE– en 
haar projectateliers in Brabant en Rotterdam, dan kunnen we ons vanuit het stedelijk 
landschap positioneren voor ‘the next economy’ –, ook in Europa. Dan zijn de vragen 
hoe er vanuit het ontwerp kan worden ingespeeld op de transities die de wereld nu 
ingrijpend veranderen; hoe de stad als sociaaleconomische hefboom kan 
functioneren; en hoe zij dat kan doen op meerdere schaalniveaus tegelijk. 
 
 
 
 
 
 



de ontwerpopgave 
Sterke, weerbare stedelijke regio’s zorgen voor innovatie en welvaart, zij zijn 
sociaaleconomische machines. Onder meer door een hoge concentratie van sociale 
relaties, innovatie en creativiteit, productiecapaciteit en afzetmarkt kunnen zij 
hefboom zijn. Maar om die goed te laten functioneren moeten stadsontwerp en 
governance weten hoe die hefboom te activeren en te stimuleren.  
Hoe kunnen stedelijke regio’s, goed voor het leeuwendeel van de economische 
activiteit en waar zich innovatie en ontwikkeling concentreert, mede vorm geven aan 
‘the next economy’ en zo positie innemen? Wat betekent dat voor de manier waarop 
zij gepland en ontworpen moeten worden, wat is de relatie tussen de economische 
en de ruimtelijke opgave, en hoe kan die optimaal worden geïmplementeerd? 
 
IABR–2016– wil de potentiele interactie en synergie exploreren tussen de 
noodzakelijke transities, met name de economische, en de ruimtelijke organisatie en 
inrichting van de metropoolregio’s in Europa en daarbuiten. Voor de goede orde: het 
gaat ons niet over de economische kwestie als zodanig. Voor ons is de kwestie hoe 
ontwerpend onderzoek kan bijdragen aan het vinden van een nieuw 
sociaaleconomisch paradigma dat de stad naar voren schuift als dé hefboom voor de 
optimale en duurzame sociale en economische performance van al haar bewoners. 
 
 
IABR–2016–de vier onderzoeksvragen 
IABR–2016– koppelt de stad aan vier samenhangende onderzoeksvragen, 
vertrekkend vanuit de sociaaleconomische vraagstukken van productie, sociale 
gelijkheid, ecologie en financiering. 
 
1. De stad als platform voor productie 

Terwijl het begrip ‘postindustriële’ samenleving en stad het politieke en 
stedenbouwkundige discours van de laatste decennia heeft gedomineerd is het 
nooit helemaal realiteit geworden: de economie van vele metropolitane regio’s is 
nog steeds voor een belangrijk deel gebouwd op industriële productie. En het is 
ook niet langer een leitmotiv voor beleid en stadsplanning: de noodzaak van een 
terugkeer van productie waarbij hersenen en handen weer worden gekoppeld 
beheerst nu agenda en ambitie. Er is een hernieuwde aandacht voor de lokale, 
kleinschalige (maak)economie, met een even hoge of zelfs hogere toegevoegde 
waarde – een valide alternatief voor de grootschalige en wereldwijde handel.  
 

2. De stad als platform voor producenten  
Van meer winst naar meer waarde: het huidig economisch model legt de nadruk 
op financiële winst (rendement op kapitaal) die geconcentreerd blijft in handen 
van een toplaag. Parallel daaraan ontstaat een andere dynamiek en economie 
die gericht is op maatschappelijke meerwaarde (welvaart voor allen): 
collaborative economy, reciprocity, peer to peer economy, sharing, commons, 
etc. –nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap. Een nieuwe sociale praktijk 
voor een nieuw model van economie. De stad kan de katalysator worden voor 
sociale en economische emancipatie van alle burgers: van consumenten naar 
producenten. Creatieve industrie en nieuwe technologie zullen daarbij een rol 
spelen. Met de introductie van bio-, neuro- en nanotechnologie, 3D-printers, 
nieuwe energiebronnen en kunstmatige intelligentie ontstaat een perspectief op 
re-industrialisatie, een ‘derde industriële revolutie’ die het individuele producenten 
mogelijk maakt de eigen deelname aan de sociaaleconomische dynamiek te 
organiseren. 
 
 
 



3. De stad als metabolisme 
Op het schaalniveau van steden (metropoolregio’s, stadslandschappen) beter 
dan op dat van landen zijn we in staat om op basis van analyse van het 
metabolisme een ecologisch-economische (ECO2) agenda te realiseren: 
circulaire economie, het sluiten van kringen, nieuwe ontwerpinstrumenten op 
basis van stromen, etc. Dit is wat de IABR–2016– meeneemt van IABR–2014– 
en verder uitwerkt in termen van stedelijke productie. 
 

4. Nieuwe stedelijke ontwikkelingsmodellen 
Er ontstaan nieuwe vormen van financiering zoals crowd- en growfunding. Ook 
groeit het besef dat we externaliteiten moeten meenemen in onze economische 
winst– en verliesrekeningen: hoe het ontwikkelen zo te ‘her–denken’ dat lange 
termijn uitdagingen geïntegreerd worden in het ontwikkelen? 
De cyclus waarin de overheid de lasten draagt en de winsten privaat zijn, is 
eindig. We moeten op zoek naar nieuwe instrumenten, met een andere verdeling 
van lusten en lasten tussen privaat en publiek. 

 
Deze vier onderzoeksvragen komen terug in de opgaven voor de IABR–Ateliers die 
het ontwerpend onderzoek voor IABR-2016- zullen structureren. Elk van de Ateliers 
koppelt de opgave aan specifieke ontwerpvraagstukken, zodat het werken aan 
bestaande opgaven tevens onderzoeksresultaten oplevert op het snijvlak van 
stedelijk ontwerp en beleid in het kader van het thema. 
 
 
IABR–2016–ateliers 
Werken aan concrete opgaven doet de IABR in de vorm van ateliers. Zij zet daarbij 
in op samenwerking met een (lokale, regionale en/of nationale) overheid. 
Voorwaarden die de IABR daarbij stelt zijn (co)financiering en een actieve rol van 
bestuurders en politici. Samen met de ontwerpers moeten zij de opgaven 
herformuleren; ze moeten actief participeren in het atelier (anders denken) en zich 
samen met aan de opgave gekoppelde nieuwe allianties inzetten voor implementatie 
van de ontwerpvoorstellen die het atelier levert (anders doen). Met andere woorden, 
de werkwijze vereist een actief commitment van begin tot eind. 
 
De kern van de werkwijze van de ateliers is de vroegtijdige en permanente inzet van 
het ontwerpend onderzoek. Gedurende twee jaar werken Nederlandse en/of 
buitenlandse ontwerpbureaus onder leiding van een door de IABR aangestelde 
Ateliermeester en in nauwe samenwerking met de lokale stakeholders aan de 
opgave. De output van de ateliers bestaat uit (1) een stedelijke of regionale 
strategische ontwerpvisie, die (2) uitgewerkt wordt in een aantal concrete voorstellen 
voor pilot projects en (3) waaraan een toolbox for governance wordt ontleend: een 
beleidsinstrumentarium voor de toekomst. Output dus waar de betrokken overheid 
direct mee aan de slag kan gaan. Al werkend in het atelier maakt de gemeentelijke of 
regionale organisatie kennis met het ontwerpend onderzoek als middel voor 
inhoudelijke verkenning, verbinding en dialoog. Capacity building (4) vindt daarmee 
parallel aan de ontwikkeling van de inhoud plaats.  
 
Het ontwerp en ontwerpend onderzoek vormen het middel om de dialoog te voeren, 
het cultureel platform dat de biennale is, biedt de vrije ruimte om die dialoog aan te 
gaan. Publieke presentatie en debat vormen dus een integraal onderdeel van het 
traject. Daar wordt de ontwikkelde inhoud getest en verder doorontwikkeld, en 
worden tevens de lokale allianties verstevigd. De publieke component –deelname 
aan de tentoonstelling en het publieke debat– daagt alle partijen uit tot andere 
manieren van communicatie en presentatie. De resultaten van de ateliers zijn de 



ankerpunten van het programma van elke biennale editie en worden vervolgens 
terug ingezet bij het werken aan de lokale opgave door de betrokken overheid.  
Met andere woorden, een atelier biedt een sabbatical detour aan, een productieve 
‘omweg’ tijdens welke ontwerpend onderzoek de ruimte krijgt om concrete 
voorstellen en oplossingen aan te dragen voor de bestaande lokale opgave en 
waarbij de tentoonstelling een essentieel onderdeel is van het werkproces. 
 
In het kader van IABR–2016– zijn in januari 2014 opgestart het Atelier Sao Paulo III: 
the Next Economy (2014 – 2016) en het Atelier Albania (2014 – 2016).   
Atelier Utrecht (2014 – 2016), Atelier Rotterdam Maakstad (2014 – 2016) en een 
derde, nog onbekend Atelier in Nederland worden in de zomer en het najaar 
opgestart. Deze drie ateliers in Nederland zet de IABR opnieuw op als lead partner 
van het Rijk, en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
Andere ateliers worden momenteel verkend. 


